
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO  

A Avaliação do Desempenho Acadêmico, constante no Regimento da UNIGRANRIO, 

tem como objetivos: compreender o processo de aprendizagem; oferecer informações para o 

planejamento da metodologia de ensino; verificar o nível de aprendizagem individual e 

coletiva em cada disciplina; comparar o aluno com ele próprio no início, no decorrer e no final 

de cada período, para verificar sua evolução; fornecer informações ao aluno sobre seu 

desempenho para que possa tomar medidas em prol de uma melhor aprendizagem e servir 

como indicador para a Avaliação Institucional. 

O processo de avaliação é formalizado em duas etapas (1ª e 2ª avaliação) fixadas em 

calendário escolar, sendo os instrumentos e a metodologia definidos previstos no Plano de 

Ensino da disciplina. A média final do semestre é calculada tendo por base o somatório das 

médias conseguidas pelo aluno na 1ª e na 2ª avaliação, dividido por 2 (dois). Caso não consiga 

a média final 7,0 (sete), necessária para aprovação, o aluno faz uma avaliação suplementar 

(AS), na qual é exigida a média igual ou superior a 6,0 (seis). Na eventualidade da avaliação 

suplementar, o resultado final é resultante da soma da média final com a nota da avaliação 

suplementar, dividida por 2 (dois). 

 

METODOLOGIA 
Considerando o ingressante como um profissional em desenvolvimento, a metodologia 

de ensino-aprendizagem da UNIGRANRIO tem como fundamento o desenvolvimento da 

autonomia e da habilidade de identificar, descrever e solucionar problemas da prática 

profissional, visto a importância da formação dos alunos se ancorar em necessidades reais que 

os levem à busca contínua por respostas às mais variadas perguntas. Dessa forma, as aulas são 

ser dialógicas, centradas na interação entre professores e alunos e na construção do 

conhecimento, com foco no processo de aprendizagem do estudante. 

Afirmado este processo educativo no qual o estudante é o protagonista de seu 

desenvolvimento profissional e pessoal, corresponsável pelo seu percurso formativo, e o 

professor apresenta-se como um facilitador do processo de aprendizagem, a UNIGRANRIO 

utiliza as Metodologias Ativas como uma das principais estratégias pedagógicas, 

proporcionando a vivência de situações da prática profissional e o desenvolvimento de solução 

para problemas reais do mundo do trabalho, por meio da articulação entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão.  

 


